
 

 

P U T U S A N 

 

NOMOR : 03/Pdt.G/2009/PTA.Bn. 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan  Tinggi Agama Bengkulu telah memeriksa dan mengadili 

perkara-perkara perdata pada tingkat banding dan menjatuhkan putusan atas 

perkara gugat cerai antara pihak-pihak : 

PIHAK I, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan 

Pegawai Bank, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Dalam hal ini 

diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Limi Aslan, SH sebagai 

Pengacara, beralamat di Jalan Bhayangkara Nomor I Sukowati, 

Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 16 Agustus 2008 yang telah terdaftar di Pengadilan 

Agama Curup tanggal 17 September 2008 semula sebagai Tergugat 

sekarang sebagai Pembanding ;   

L A W A N 

PIHAK II, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Ekonomi, 

pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, 

dahulu  sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding  

Pengadilan Tinggi Agama  tersebut ;  

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang 

berhubungan dengan perkara tersebut ;  

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Mengutip uraian sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Curup 

Nomor : 055/Pdt.G/2009/PA.Crp. tanggal 18 Nopember 2008 M bertepatan 

dengan tanggal 19 Zulqaidah 1429 H yang  amarnya berbunyi sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;  

2. Menceraikan Penggugat (PIHAK II) dari Tergugat (PIHAK I) dengan talak 

satu bain sughro ;  

3. Menetapkan hak hadhonah atau pemeliharaan terhadap seorang anak 

bernama ANAK1 Bin PIHAK I kepada Penggugat ;  

4. Menetapkan 1/3 bagian gaji Tergugat untuk Penggugat yang 

dikompensasikan dalam bentuk mut�ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh 

juta rupiah) ;  

5. Menetapkan 1/3 bagian gaji Tergugat untuk anak yang akan datang sampai 

berumur 21 tahun ;  
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6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seorang anak sebagaimana  

dalam angka 3 untuk diasuh atau dipelihara oleh Penggugat ;  

7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat 

sebagaimana diktum angka 4 ;  

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 bagian gaji Tergugat secara 

tunai kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 5 setiap tanggal 05 bulan 

berikutnya ;  

9. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini 

dihitung sebesar Rp. 736.000,- (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;  

 

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

Agama Curup yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 

2008 Tergugat melalui Kuasanya Limi Aslan, SH, mengajukan permohonan 

banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana 

pada tanggal 31 Desember 2008 telah pula diberitahukan kepada pihak lawan ;  

Setelah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan 

oleh Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, memori banding 

maupun kontra memori banding ternyata masing-masing telah diberitahukan 

kepada pihak lawannya ;  

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan 

dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding 

tersebut patut dinyatakan dapat diterima ; 

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada hal-hal yang baru dari 

keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat/ Pembanding dalam 

memori bandingnya, melainkan telah masuk dalam pertimbangan Hakim Tingkat 

Pertama, tetapi Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sepenuhnya sependapat 

dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Hakim 

Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan putusan sebagaimana akan 

disebutkan dibawah ini ;   

Menimbang, bahwa dalam  pokok perkara  sepanjang yang menyangkut 

pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan 

Penggugat/ Terbanding dengan menetapkan putus pernikahan Penggugat/ 

Pembanding dari Tergugat/ Terbanding pertimbangan dan putusan tersebut 

menurut penilaian Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, untuk itu dapat 

dipertahankan, kemudian dijadikan pertimbangan dan pendapat sendiri, sehingga 
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karenanya putusan Hakim Tingkat  Pertama tersebut, dalam hal ini sepenuhnya 

dapat dipertahankan ;  

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/ Pembanding tentang putusan 

Hakim Tingkat Pertama atas hak asuh anak diberikan kepada Penggugat/ 

Terbanding dengan alasan bahwa Penggugat/ Terbanding lebih mementingkan 

pekerjaan daripada anak, tapi ternyata sebagaimana tersebut dalam Berita Acara 

Penggugat/ Terbanding telah berusaha beberapa kali untuk mengambil dan 

mengasuh anak tersebut tetapi dihalangi oleh Tergugat/ Pembanding, disamping 

itu bila dilihat dari naluri seorang ibu  yang selalu menumpahkan rasa tanggung 

jawab dan kasih sayang kepada anaknya, oleh karenanya alasan dan keberatan 

yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tersebut tidak dapat dijadikan dasar  

untuk menolak tuntutan Penggugat/ Terbanding ;  

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama 

yang menyangkut hak asuh anak, menurut penilaian Hakim Tingkat Banding  

telah tepat dan benar, oleh karenanya perlu dipertahankan dan diambil alih 

menjadi pendapat sendiri ;  

Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat/ Pembanding  telah 

mengajukan keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama yang 

menetapkan 1/3 gaji Tergugat/ Pembanding harus diserahkan kepada Penggugat/ 

Terbanding yang dikompensasikan dengan mut�ah sebesar Rp. 10.000.000,- 

(sepuluh juta rupiah), keberatan  mana dengan alasan bahwa Tergugat/ 

Pembanding tidak terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10  

Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;  

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara ternyata fakta menunjukkan 

bahwa Tergugat/ Pembanding Pegawai Bank Daerah, berlandaskan ketentuan 

Pasal 1 ayat (2) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor  10 Tahun 1983 Pegawai 

Bank Daerah dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya terikat 

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah  Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan 

Pemerintah  Nomor 45 Tahun 1990 jo Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 ;  

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan  sebagai tersebut dalam Berita 

Acara bahwa penyebab perceraian antara kedua belah pihak adalah pihak 

Tergugat/ Pembanding, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf (c) Peraturan 

Pemerintah  Nomor 45 Tahun 1990 jo angka 16  Surat Edaran BAKN Nomor 

48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990, maka pihak Penggugat/ Terbanding 

(isteri) berhak mendapatkan 1/3 gaji Tergugat/ Pembanding ;  

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama 

tentang hal sebagaimana pertimbangan diatas, menurut penilaian Hakim Tingkat 
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Banding telah tepat dan benar untuk itu perlu dipertahankan, namun demikian 

Hakim Tingkat Banding  tidak sependapat dengan dasar hukum yang dijadikan 

landasan Hakim Tingkat Pertama, menurut Hakim Tingkat Banding yang tepat 

menjadi landasan hukum untuk hal ini adalah yurisprudensi Mahkamah Agung 

Nomor : 411/K/Ag/2002 jo Pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam  ;  

Menimbang, bahwa secara nyata kebutuhan hidup seorang anak dari hari 

kehari semakin berbeda dan berkembang, semakin besar semakin banyak 

kebutuhan  hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan seorang anak hingga dewasa 

merupakan kewajiban bapak kandungnya, oleh karenanaya ketentuan angka 18 

Surat Edaran BAKN  Nomor 48/SE/1990 dapat dipahami sebagai kewajiban 

seorang Bapak memberikan nafkah kepada anaknya dengan nilai uang sesuai 

kebutuhan anak hingga dewasa berumur 21 tahun dan belum menikah sesuai 

dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 

Pasal 105 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam  dan sesuai pula dengan perintah 

Allah  SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi : 

 

 

Artinya : Kewajiban seorang bapak untuk memberikan kepada anak-anaknya 

rezeki (nafkah) dan pakaian yang baik . 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim Tingkat 

Banding berpendapat perlu menetapkan nilai minimal nafkah anak yang 

dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu 

rupiah) secara langsung dan tunai setelah mempertimbangkan rasa kepatutan dan 

tidak memberatkan pihak Tergugat/ Pembanding, oleh karenanya pertimbangan 

dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini tidak dapat dipertahankan, 

perlu diadakan perubahan ;  

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan amar putusan Hakim 

Tingkat Pertama maka putusan tersebut tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya 

Hakim  Tingkat Banding berpendapat patut dibatalkan dan akan mengadili sendiri;  

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg jo Pasal 

130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 65  dan 

82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989  jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, 

Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan secara sepihak, oleh karena 

Tergugat tidak pernah hadir  dalam sidang, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini untuk Tingkat Pertama 

dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding dan untuk Tingkat Banding 
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dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding yang besarnya akan ditetapkan dalam 

amar putusan dibawah ini ;  

Menimbang, bahwa mengingat segala ketentuan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan hukum syara� yang berhubungan dengan perkara ini ;  

M E N G A D I L I  

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;  

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 

055/Pdt.G/2008/PA.Crp tanggal 18 Nopember 2008 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1429 Hijriyah, dengan mengadili sendiri ;  

              M E N G A D I L I 

1. Mengabulkan gugatan Pengugat/ Terbanding ;  

2. Menetapkan, putus pernikahan Penggugat/ Terbanding (PIHAK II) dari 

Tergugat/ Pembanding (PIHAK I) dengan jatuh talak satu bain sughro ;  

3. Menetapkan Penggugat/ Terbanding sebagai pemegang hak hadhonah atau 

hak asuh terhadap anak bernama ANAK1 Bin PIHAK I ; 

4. Menetapkan mut�ah untuk Penggugat/ Terbanding sebesar Rp. 10.000.000,- 

(Sepuluh juta rupiah) ;  

5. Menetapkan nafkah untuk anak bernama ANAK1 hingga dewasa umur 21 

tahun dan belum menikah minimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu 

rupiah) setiap bulan, dibayar tunai dan langsung melalui Penggugat/ 

Terbanding ;  

6. Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk menyerahkan anak sebagai 

tersebut dalam diktum angka 3 diatas kepada Penggugat/ Terbanding ;  

7. Menghukum Tergugat/ Pembanding membayar uang mut�ah sebagaimana 

pada diktum angka 4 diatas kepada Penggugat/ Terbanding;  

8. Menghukum Tergugat/ Pembanding membayar uang nafkah anak sebagai 

tersebut pada diktum angka 5 diatas secara tunai dan langsung melalui 

Penggugat/ Terbanding ;  

9. Menghukum Penggugat/ Terbanding membayar biaya perkara pada Tingkat 

Pertama sebesar Rp. 736.000,- (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 

menghukum Tergugat/ Pembanding membayar biaya perkara pada Tingkat 

Banding sebesar Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah) ;  

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim 

pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 

Jumadil Awal 1430 Hijriyah oleh Drs. Mu�allimin Ahmad, SH, MHi yang 

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Ketua Majelis 

didampingi oleh Drs. M. Dirwan, SH dan Dra. N. Munawaroh, SH selaku Hakim 
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Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang 

dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh A. Aman A. Yamin, SH selaku 

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. 

 

Hakim Anggota    Ketua Majelis 

 

dto               dto 

 

1. Drs. M. Dirwan, SH   Drs. Mu�allimin Ahmad, SH, MHi 

 

    dto  

 

2. Dra. Neneng Munawaroh, SH 

 

Panitera Pengganti 

 

dto 

 

A. Aman A. Yamin, SH 

Perincian Biaya Banding  

     

1. Biaya pengembalian berkas banding Rp. 30.000,- 

2. Biaya materai    Rp.   6.000,- 

     Jumlah  Rp. 36.000,- 

       (Tiga puluh enam ribu rupiah) 

 

 

 

Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya, 

Panitera, 

 

 

 

Drs. DARMADI 

 


